
Η Ακεξηθή απέθηεζε γηα πξψηε θνξά δεκφζην ρξένο θαηά ηε ρξεκα-

ηνδφηεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Δπαλάζηαζεο. Έθηνηε ην ρξένο δελ έπαςε λα 

απμάλεη, θηάλνληαο ζήκεξα ζην ηιηγγηψδεο χςνο ησλ 14.4 ηξηο δνιαξίσλ.  

Η ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κπνξεί εχθνια λα νδε-

γήζεη ζηελ  επφκελε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε, αλ ιείςεη ε ζηαζεξή δξάζε 

ηεο Οπάζηγθηνλ,  πξνεηδνπνηνχλ νηθνλνκνιφγνη φισλ ησλ απνρξψζεσλ. 

Καζψο κάιηζηα ε έμνδνο απφ ηελ βαζεηά χθεζε πνπ ηαιαηπσξεί ηελ νηθν-

λνκία ζηηο ΗΠΑ απφ ην 2007 έρεη αξρίζεη, νη ζρεηηθέο ζεηηθέο ελδείμεηο εθηη-

κάηαη φηη δελ δηαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ εμφδνπ θαη αληηκεηψπηζεο 

ησλ αηηίσλ ηεο χθεζεο, θαζψο ε θξίζε ρξένπο είλαη ε ππαξθηή απεηιή γηα 

αζχκκεηξεο επηπηψζεηο ζε φια ηα θξίζηκα κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. 

“Αλ δελ επηδείμνπκε ζηαζεξή δέζκεπζε ζηελ καθξνπξφζεζκε βησ-

ζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, δελ ζα έρνπκε νχηε ρξεκαηνπηζησηη-

θή ζηαζεξφηεηα νχηε πγηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε”, δήισζε πξφζθαηα ζην 

Κνγθξέζν ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο Μπελ Μπεξλάλθη. Οη 

αλαπφθεπθηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε              ζπλ. ζει. 4. 
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 ΕΚΔΗΛΩΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΤ ΙΚΑΓΟ  

 

    Σελ Κςπιακή 27 Μαπηίος 2010, ζηνλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ηθάγν, εθζεζηα-

θφ ρψξν ηνπ Navy Pier , ζα ιάβεη ρψξα εθδήισζε κε ηίηιν “Α Greek Journey in the Windy City”. 

Η εθδήισζε ζα δηαξθέζεη πέληε ψξεο (12:00κ.κ.-5:00 κ.κ.) θαη ζα πεξηιακβάλεη πξφγξακκα πξν-

βνιήο ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ ηθάγν, κε θνξπθαίν ην Διιεληθφ Μνπζείν ηθάγν. 

Παξάιιεια ζα δηεμάγεηαη γεπζηγλσζία νίλσλ θαη ειαηνιάδνπ, ελψ ζα πξνζθεξζνχλ εδέζκαηα πα-

ξαζθεπαζκέλα κε βάζε ειιεληθέο ζπληαγέο. Ο Γήκνο ηνπ ηθάγν, πνπ παξαρψξεζε ηνλ ζπγθεθξη-

κέλν ρψξν, έρεη θξνληίζεη γηα ηελ επξεία πξνβνιή ηεο εθδήισζεο ζην ακεξηθαληθφ θνηλφ θαη ΜΜΔ, 

νπφηε ην Γεληθφ Πξνμελείν ηθάγν πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ 

ηεο νκνγέλεηαο, γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πξνβνιήο ηεο παηξίδνο καο. Παξαθαινχκε 

ηνπο εηζαγσγείο θαη αληηπξνζψπνπο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα πξνβιεζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 

εθδήισζε, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν καο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθψο.  



ηοισεία πος θα σαπακηηπίζοςν ηην αγοπά ηποθίμων ηο 2011.  

Η ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε νινέλα κεγαιχηεξε 

εηζαγσγή ησλ θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηξνθίκσλ ζηελ καδηθή βηνκεραλία, 

αλαδεηθλχνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη θαηαλαισηέο θαη 

φζνη επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην supermarket guru (πεξηνδηθφ ηνπ θιάδνπ κε ηδηαίηεξν εηδηθφ 

βάξνο) ην 2011 ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη θάησζη εμειίμεηο :  

α) ε δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ησλ in-store πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε ηελ 

ρξήζε apps. Σα θηλεηά ηειέθσλα λέαο ηερλνινγίαο, έρνπλ ελζσκαηψζεη ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα κε ηε ρξήζε ησλ ιεγνκέλσλ apps εθαξκνγψλ λα παξέρνπλ εηδηθή πιεξνθφξεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη κάιηζηα λα πξνσζνχλ πξνζθνξέο εληφο ηνπ ζνχπεξ κάξθεη ή ηεο 

ππεξαγνξάο ηελ νπνία επηζθέπηνληαη θαη νη νπνίεο δηαξθνχλ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ην αλψηεξν 

δχν ψξεο). Δπίζεο κέζσ ησλ apps κπνξνχλ νη θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία πψιεζεο (δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα).  

β) νη λέεο δηαηξνθηθέο νδεγίεο απφ ην Ιλζηηηνχην Γηαηξνθήο ησλ ΗΠΑ (Nutritional Institute) θαη 

ινηπνχο νξγαληζκνχο πνπ δεκνζηνπνηνχλ θαηά θαηξνχο ζεκαληηθέο έξεπλεο, επεμεξγαζκέλεο απφ 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη νη νπνίεο πηνζεηνχληαη ζε αλψηεξα επίπεδα ηεο ακεξηθαληθήο δηνίθεζεο θαη 

θπξίσο απφ ην Food & Drug Administration Agency /FDA. πγθεθαιαησηηθά γηα ην 2011 νη λέεο 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπλ ηελ απινπνίεζε ηεο αλαθνξάο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηηο εηηθέηεο 

(labels) ησλ πξντφλησλ, ζηελ πξνζζήθε ζηε ζπζθεπαζία απεπζείαο (θαη φρη ζην ξάθη πνπ 

πξνζθέξεηαη ην πξντφλ) ησλ επεξγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο (αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ηεο 

ρνιεζηεξφιεο, ηα πδαηνδηαιπηά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ σ3 ζχλζεζή ηνπ θ.α.) θαη αθφκα ηελ έγθξηζε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ηχρεη απφ δηάθνξα πηζηνπνηεκέλα Ιλζηηηνχηα π.ρ. ην Ιλζηηηνχην Καξδηνινγίαο 

(US Heart Smart Food Shopping ). 

γ)  ηα κεγάια θαηαζηήκαηα έρνπλ αξρίζεη λα ζπξξηθλψλνπλ ηελ επηθάλεηά ηνπο ζε 10.000-

13.000 ηεηξαγσληθά πφδηα, ελψ ζην 

παξειζφλ ην κέζν κέγεζνο ήηαλ 24.000 

ηεηξ. πφδηα. Ο ιφγνο είλαη γηα λα 

απαζρνινχλ ιηγφηεξα άηνκα, αιιά θαη κε 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ξαθηψλ κε 

κεγαιχηεξε επειημία, ψζηε λα 

πξνζεγγίδνπλ ηνλ θαηαλαισηή κε πην 

άκεζν ηξφπν. 

σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ 



   Απηά ηα θαηαζηήκαηα είλαη ηδηνθηεζίαο είηε παιαηψλ αιπζίδσλ 

ζνχπεξ κάξθεη, είηε αλεμάξηεησλ επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη επηιέγνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θπξίσο, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ε 

λέα γεληά θαηαλαισηψλ κε αγνξαζηηθή δχλακε ηθαλή λα ζηεξίμεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή βάζε ηνπο.  

δ) ε αλάδεημε ηεο βηηακίλεο D σο ζεκαληηθφηαην βηνζπζηαηηθφ γηα ηελ 

ηφλσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, ιακβάλεη κεγάιε έθηαζε 

θαη δίλεη θίλεηξν ζε πνιιέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ λα εληάμνπλ ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ κε απηφ ην ζπζηαηηθφ. 

ε) ε επέθηαζε ηεο δηαλνκήο δσξεάλ δεηγκάησλ πξηλ ηελ θπθινθνξία 

πξντφλησλ ζε κεγάιε θιίκαθα εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα 

πξαθηηθή πνπ ήδε παγηψλεηαη θαη ηειηθά θαζηεξψλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα 

κε ηα store brands. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

νξγαλψζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο ζηελ αγνξά νη κεγάιεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ 

ψζηε λα απνθχγνπλ ηελ απνηπρία θάπνηνπ πξντφληνο ηνπο. Ο ηξφπνο απηφο 

πξνηάζζεηαη κάιηζηα έλεθα ησλ πνιιψλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πνπ 

αλαδεηνχλ ηελ θαηάθηεζε κεξηδίσλ αγνξάο, αιιά θπξίσο ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ηκεκάησλ ηεο αγνξάο (new market segments).  

ζη) Η ιεγνκέλε θνηλσληθή επζχλε ησλ παξαγσγψλ έρεη πιένλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Καζψο ε αλέρεηα θαη ε 

χθεζε δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά απνζέκαηα απηνγλσζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηειηθά αλέδεημε ηε δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπαξάζηαζεο ηνπ Corporate 

America ζηηο πξννπηηθέο αλάδεημεο ησλ brand names. To 2011 εθηηκάηαη φηη ε 

θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο επξχηεξσλ 

ζηφρσλ φπσο “Feeding America ” θαη “Charitable Partnership” είλαη βέβαην φηη 

ζα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

Καζψο 52.000 δηαθνξεηηθά πξντφληα δηαθηλνχληαη ζε έλα ηππηθφ 

ζνχπεξ κάξθεη, ελψ εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ 15.000 θαηλνχξγηα πξνσζνχληαη 

ζηελ αγνξά, ν θαηαλαισηήο δελ έρεη νχηε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, νχηε ηνλ 

ρξφλν γηα λα έρεη αξθεηέο επηινγέο. πλεπψο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη 

εηαηξείεο λα εθκεηαιιεχνληαη ηα λέα δεδνκέλα θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ 

πνιηηηθή πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο δηαξθψο αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο.  

σελ. 3 Σεύχος 16ο   20-25/2/2011 



ζπλ. απφ ζει. 1 

ηεο θνξνινγίαο ή ε πεξηζηνιή ησλ θξαηηθψλ επηδνκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ - ή θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο. Ο ξπζκφο θαη ην κέγε-

ζνο ησλ πεξηθνπψλ έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο δεκφζηαο αληη-

παξάζεζεο απφ ηηο ελδηάκεζεο εθινγέο ηνπ παξειζφληνο Ννεκ-

βξίνπ.  

Σν δεκφζην ρξένο άιισζηε δπζθνιεχεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ πξνέδξνπ Οκπάκα θαη ηνπ Κνγθξέζνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ρεηξφηεξεο χθεζεο εδψ θαη δεθαεηίεο, θαζψο ηα κέηξα ζηήξη-

μεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε ρνξήγεζε θεθαιαίσλ δηάζσζεο 

έξρνληαη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφ-

δσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο. Μφλνλ ε πιεξσκή ησλ ηφ-

θσλ ηνπ ρξένπο θφζηηζε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά 452 δηζ. δνιάξη-

α. Πξφθεηηαη γηα ηελ πςειφηεξε θαηεγνξία θξαηηθψλ δαπαλψλ 

211 E. Ontario, suite 505,  
Chicago, 60611 

Σηλέθωνο : 312-867-1325,  
fax : 312-867-3824 

e-mail : ecocom-chicago@mfa.gr  
 

Γενικό Πποξενείο ικάγο 
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Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην 
διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσ-
μούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη 
ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηα-
γωνιζηική και σποζτόμενη αγορά. 
Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αι-
ηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην 
παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ. 

             σελ. 4  Σεύσορ 15ο   20-25/2/2011 

κεηά ηα θνλδχιηα γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ  άκπλα. Οη δπάλεο 

γηα θάιπςε ηνπ ρξένπο μεπεξλνχλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηα άιια θξαηηθά θνλδχιηα θαη ην Τπνπξ-

γείν Οηθνλνκηθψλ δπζθνιεχεηαη ηψξα λα βξεη λένπο πηζησηέο. Οη επηινγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ κεγαιχηεξε ψζεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα γξήγνξε έμνδν απφ ηελ χθεζε κεηψλνληαη. Δλψ ε 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξνζήισζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ λνκί-

ζκαηνο, νδεγεί ζε αθξηβφηεξν θφζηνο ρξήκαηνο θαη κνηξαία ζε πζηέξεζε ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθα-

ζία.  

 Οη ΗΠΑ πέξαζαλ γηα πξψηε θνξά ζην θφθθηλν ην 1790 ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ ρξεψλ, πνπ α-

λέξρνληαλ ζε 75 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ ηφηε ε ρψξα δελ είρε ρξένο εθηφο απφ κφλν κηα θνξά, 

ζην δηάζηεκα 1834 - 1835. Σν ακεξηθαληθφ δεκφζην ρξένο απμάλνληαλ ζε θαηξνχο πνιέκνπ θαη θαηά 

θαλφλα κεηψλνληαλ ζε θαηξνχο εηξήλεο, αιιά γεληθά νη ηάζεηο ηνπ ήηαλ αλνδηθέο. Σν ρξένο απμήζεθε 

πνιχ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο - κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 1998 - 2000, φπνπ νη εηήζηνη πξνυπν-

ινγηζκνί ήηαλ πιενλαζκαηηθνί, ζηνηρείν πνπ ζε κεγάιν βαζκφ αληαλαθινχζε απηφ πνπ επξφθεηην λα 

απνδεηρηεί  ππεξζέξκαλζε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Σν ρξένο μέθπγε πνιχ πξνο ηα πάλσ κε 

ηνπο πνιέκνπο ηνπ Ιξάθ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ θαη κε ηα κέηξα ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο (stimulus pack-

ages) ηνπ πξνέδξνπ Μπνπο θαη ηψξα ηνπ πξνέδξνπ Οκπάκα,  

ν νπνίνο λα ζεκεησζεί έρεη ππνζρεζεί φηη ζα πεξηνξίζεη ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην 

ήκηζπ σο ην ηέινο ηεο πξψηεο ηεηξαεηίαο ηνπ. Αιιά “έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ' ζεκαίλεη απιά 

ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα έλα νηθνλνκηθφ έηνο.  Σν έιιεηκκα ηνπ 2009 



εθηηκάηαη ζε 1.85 ηξηο δνιάξηα. Σα εηήζηα ειιείκκαηα δελ αληαλαθινχλ ηε ζπλνιηθή ζπζζψξεπζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα έηε. 

  χκθσλα κε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ επηθαηξνπνηεί  πεξηνδηθά ην χςνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο σο ην ηειεπηαίν ζεληο, ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε ην ακεξηθαληθφ δεκφζην ρξένο αλέξρνληαλ ζε 

14,518,472,742,288 δνιάξηα. 

Απηφ ην ζπλνιηθφ ρξένο βξίζθεηαη ηψξα ιίγν παξαπάλσ απφ ην 80% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο 

ηεο ζπλνιηθήο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, έηζη φπσο κεηξηέηαη κε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

(ΑΔΠ). Δλ ζπγθξίζεη κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, δελ είλαη ηφζν κεγάιν φζν ππήξμε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ είρε θηάζεη ζην 120% ηνπ ΑΔΠ. Παξά ηαχηα απνηειεί έλα 

πνιχ κεγάιν βαξίδη ζηελ νηθνλνκία, ηδίσο ζηε ζεκεξηλή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Σν ρξένο ζηηο ΗΠΑ θαηά βάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ ηίηισλ ηνπ ακεξηθαληθνχ 

δεκνζίνπ, καθξνπξφζεζκσλ θαη εληφθσλ νκνιφγσλ. Αθφκε θαη ζήκεξα, ελ κέζσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο αλαηαξαρήο, ηα ρξεφγξαθα απηά ζεσξνχληαη απφ ηηο πην αζθαιείο παγθφζκηεο επελδχ-

ζεηο – θη απηφ απνηειεί έλα απφ ηα ζπάληα  πιενλεθηήκαηα ηνπ ακεξηθαληθνχ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ. 

Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην φκσο κε ηηο ππεξρξεσκέλεο Πνιηηείεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ 

θαη λα επηηχρνπλ  ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην εχθνιε ρξεκαηνδφηεζε ζηε δηεζλή αγνξά. Σν 

Illinois κάιηζηα έρεη γλσξίζεη ηελ ππνηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ απφ ηνλ ρξεκαηννηθν-

λνκηθφ νξγαληζκφ Moody’s ηνλ Ννέκβξην 2009, ηελ ηδία εκέξα πνπ ππήξμε αληίζηνηρε εμέιημε θαη γηα 

ηελ Διιάδα. 

Οξηζκέλνη κεγάινη μέλνη πηζησηέο ήδε πεξηνξίδνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε νκφινγα ηνπ ακεξηθαλη-

θνχ δεκνζίνπ θαη άιια ρξεφγξαθα. Καη κηα ελδερφκελε απφθαζε ησλ κεγάισλ θαηφρσλ ησλ ακεξη-

θαληθψλ ρξενγξάθσλ λα ηα εγθαηαιείςνπλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζεηζκηθά θχκαηα ζε νιφ-

θιεξε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία - θαη λα νδεγήζεη ζε κεγάιε αχμεζε ησλ ακεξηθαληθψλ επηηνθίσλ. 

Σν θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ζηηο ΗΠΑ ππνινγίδεηαη φηη ζα θζάζεη έσο ην 3,1% ηνπ 

ΑΔΠ κέρξη ην 2016 απφ ην 1,3% πνπ ίζρπε πέξπζη. Δπίζεκεο εθηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο πξνβιέ-

πνπλ αζξνηζηηθά ειιείκκαηα άλσ ησλ 4 ηξηζ. δνιαξίσλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015. Μέρξη ην 2016, ην 

θφζηνο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο αλακέλεηαη λα θζάζεη ζην 82% ηνπ ειιείκκαηνο. Σν 2010, απηφ 

αληηζηνηρνχζε κφιηο ζην 12% ηνπ ειιείκκαηνο. Ωζηφζν, νη Ρεπνπκπιηθαλνί θαηεγνξνχλ ηελ θπβέξ-

λεζε φηη ε ππφζρεζε γηα ηζνζθειηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέζα ζε κία δεθαεηία δελ πεξηιακβάλεη 

ηηο δαπάλεο γηα ηφθνπο. Ο πξφεδξνο ησλ ΗΠΑ, Μπαξάθ Οκπάκα, δεζκεχζεθε γηα ηε κείσζε ηνπ ει-

ιείκκαηνο θαηά 1,1 ηξηζ. δνιάξηα κέζα ζε κία δεθαεηία, δειαδή ηελ πεξηθνπή ηνπ θαηά ην ήκηζπ κέ-

ρξη ην 2013.  



Η Κίλα είλαη, επηζήκσο, ν κεγαιχηεξνο μέλνο πηζησηήο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, κε πεξίπνπ 

900 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε νκφινγα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξή 

δεκηά ζηε ρξεσκέλε ακεξηθαληθή αγνξά. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ηνλίδνπλ φηη αλ ππήξραλ ελδείμεηο 

φηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ ζα πξνζπαζνχζε λα πείζεη ηνπο Ακεξηθαλνχο λα 

"αγνξάζνπλ" πεξηζζφηεξν απφ ην ρξένο ησλ ΗΠΑ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ην έθαλαλ ζην Β' Παγθφ-

ζκην Πφιεκν θαη ηελ εμεχξεζε "θηιηθψλ" μέλσλ θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο ζα πξνβνχλ ζε πξφζζεηεο 

αγνξέο. Οη ηξάπεδεο ζα θαινχληαλ λα απμήζνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα δεκφζηα ηακεία, θαη σο 

έζραην κέζν, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ ζα κπνξνχζε επίζεο λα θιεζεί λα θαιχςεη ην θε-

λφ, αλ θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα ξηζθάξεη ηπρφλ απνδπλάκσζε ηνπ δνιαξίνπ, πνπ ήδε βξίζθεηαη ζε 

χθεζε. "Η θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ ζα πξέπεη, ίζσο, λα θαιέζεη ην ιαφ ησλ ΗΠΑ λα επελδχζεη ζην ρξέ-

νο ησλ ΗΠΑ", δήισζε ν David Walker, πξψελ γεληθφο επηζεσξεηήο (Inspector General) ησλ ΗΠΑ, ν 

νπνίνο είλαη επηθεθαιήο νκάδαο ππνζηήξημεο ηεο ηδέαο, λα θιεζεί ε θπβέξλεζε λα πεξηνξίζεη ην δε-

κνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ δαλεηζκνχ. 

Σα 14 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζχκθσλα κε φιεο ηηο πηέξπγεο ηηο Γεξνπζίαο είλαη έλα εθηαι-

ηηθφ ξεθφξ ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο, αθφκα θαη ζε επαλάιεςε ηνπ 

θξαρ ηνπ 2008-2009, κε ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ (subprime loans), ηε 

ρξενθνπία θνξπθαίσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε αλαπφθεπθηε ηελ ρξεκαηηθή ρηνλνζηηβάδα 

(domino effect). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην κηζφ απφ ην ρξένο έρεη ζπζζσξεπηεί ηα ηειεπηαία έμη ρξφ-

ληα.  Όηαλ ν Σδνξηδ Μπνπο μεθηλνχζε ηε δεχηεξε ζεηεία ηνπ ζηνλ Λεπθφ Οίθν ην ρξένο αλεξρφηαλ ζε 

7,6 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, γηα λα ην παξαιάβεη ε δηνίθεζε ηνπ λπλ Πξφεδξνπ Μπάξαθ Οκπάκα 

ζηα 10,6 ηξηο δνιάξηα θαη λα θζάζεη ήδε ζηα 14,02 ηξηο. Μφλν ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

2010 αλήιζε ζηα 1,7 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Κάζε εκέξα πνπ πεξλάεη πξνζηίζεληαη ηέζζεξα δη-

ζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζην δεκφζην ρξένο, ή ελαιιαθηηθά, γηα θάζε δνιάξην πνπ μνδεχεηαη ε θπβέξ-

λεζε δαλείδεηαη 41 ζεληο!   


